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VOORWOORD.

L.S. !

De eisch Gods, met betrekking tot ons zedelijk leven,

is deze : „God liefhebben met alle krachten en den naaste

als onszelven".

Die eisch geldt voor alle personen, in alle tijden, onder

alle omstandigheden.
Op zichzelf is dat eenvoudig genoeg.

Maar zoodra men deze eisch des Heeren in de practijk

wil gaan beleven, komen de moeilijkheden.

Dan komt men telkens te staan voor dingen, die op
zichzelf beschouwd, door Gods wet noch geboden, noch
verboden worden, wier geoorloofd- of ongeoorloofd-zijn,

wordt beheerscht, door de omstandigheden.
Bij zulke dingen komt men niet klaar, met eenvoudig

Gods Woord voor zich te nemen om te zien wat God
er van zegt.

Dan komt het er op aan den algemeenen eisch van

's Heeren Woord op een zulk een bepaald geval, bij zulk

een bijzonder ding toe te passen.

Daarvoor nu is niet alléén groote kennis van Gods
Woord noodig, maar een groote mate van wijsheid en

teederheid van consciëntie.

Nu zal niemand ontkennen dat die wijsheid, die teeder-

heid niet aan allen in dezelfde mate is geschonken.
Vandaar dat het zoo goed is, bij zulke dingen te

luisteren naar wat ouderen, die wij hoogachten om hun
wijsheid en Godzaligheid, ons als hun meening zeggen, op-
dat wij bij het licht, dat zij ons ontsteken, het rechte pad
mogen vinden.

Op die overweging berust het besluit tot het uitgeven

van dit boekje.

Van de geheelonthouding kan men zóó, zonder meer,

niet zeggen of God het gebiedt of verbiedt.

Dat hangt geheel van de omstandigheden af.

Zoo komt het, dat er in den kring der Schriftgeloovigen

over deze zaak zoqveel verschil van gevoelen bestaat.

Maar zou het dan niet goed zijn, dat wij, tot weg-
neming van veel misverstand en miskenning, eens rustig



luisteren naar wat iemand als Dr. Kuyper, in den loop van

zijn leven, over deze zaak heeft gezegd ?

Daartoe heeft Ds. Enserink, op keurige wijze, zaam-
gelezen wat deze groote daarover voor en na heeft ge-

sproken en geschreven ; daartoe heeft de „Provinciale Bond
van Afdeelingen van de Geref. Vereen, voor Drankbestrijding

in de Provincie Groningen", besloten dit geschrift uit te

geven.

De Heere geve, dat dit boekje veel gelezen en eerlijk

overdacht worde en dat Kuypers woord voor velen de

prikkel zij, die hen over allerlei bezwaren, die hen tot nu

toe van de „onthouding" verre deden blijven, doe heen-

stappen. Zóó helpe dit boekje, in zijn eenvoud, meê, tot

neêrwerping van het rijk der duisternis en tot de komst

van het Koninkrijk Gods.

D. VAN DIJK,

Voorzitter van den Provincialen Bond.



Dr. A. KUYPER Sr.
ALS DRANKBESTRIJDER.

Uilenspiegel, zelden aardig, heeft van dien feestdisch

gezegd, dat die Gereformeerden er geen menschen naar

waren om water in hun wijn te doen.

En dat is ook zoo.

Bij den chocoladeketel en de water- en melkkaraf

kweekt ge geen geslacht van kloeke Calvinisten.

(Dr. Kuyper in 1880.)

Het wordt toch meer dan tijd, om met het oog op
anders niet te stuiten misbruik, ons zelf tijdelijk bij de
Teetotalers (geheelonthouders) aan te sluiten. Wij zijn

in Nederland vergiftigd en dit drankgif bant ge niet, of

ge moet, tijdelijk althans, ook zelf den drank uit uw
huis en van uw tafel weren. (Dr. Kuyper in 1919.)

Wie bovenstaande citaten van Dr. A. Kuyper Sr. naleest,

zal aanstonds een groot verschil in 't oog springen.

Dat verschil wordt zelfs een tegenstrijdigheid. In 1880
schijnt het gebruik van alcohol als genotmiddel bij het

Calvinisme, het „Kloeke" Calvinisme althans, te behooren
en wordt het stempel van minderwaardig Calvinisme gezet

op hen, die den hervormer van Genève volgen maar tevens

geheelonthouder zijn.

In 1919 roept Dr. Kuyper in „De Standaard" aan het ge-

slacht, dat inzonderheid door zijn arbeid tot kloeke Calvi-

nisten is geworden, toe : Gij moet den drank uit uw huis

en van uw tafel weren. Gij gevoelt, dat er in dien mach-
tigen geest wel een groote verandering van inzicht in dit

stuk heeft plaats gevonden. Op zichzelf genomen kan het

reeds interessant zijn te weten, hoe die overgang tot stand

kwam.
Maar de zaak is van meer dan historisch belang, omdat er

tot op den dag van heden onder hen, die de Gereformeerde
belijdenis liefhebben, verdeeldheid is ten opzichte van de

drankkwestie en de een meer neigt tot Dr. Kuypers uit-



spraak van 1880 en de andere tot die van 1919. Hierin

is men iiet eens : Een christen moet aller zonde vijand zijn

— ook vijand der drankzonde. Maar nu meent de een,

dat die zonde het best bestreden kan worden door een

matig gebruik en de andere door geheelonthouding.

Bij dezen stand van zaken zou het dan niet zijn nut

kunnen hebben om eens in de leer te gaan bij dezen groote

in Israël, dien de Synode van Assen onder de Vaders der

Geref. Kerk telt en te zien, hoe hij in zijn heroïeke wor-

steling om tot heil van ons volk werkzaam te zijn van

verdediger van het matig gebruik tot adviseur voor geheel-

onthouding werd ? Zou zulk een kennis nemen niet bij

kunnen dragen om tot meer helderheid en beslislheid te

komen bij allen, die zich nog afvragen : wat standpunt

moet ik in de drankkwestie innemen ?

Wat de eerste uitspraak betreft : Bij den chocoladeketel

en de water- en melkkaraf kweekt ge geen geslacht van

kloeke Calvinisten, (Heraut no. 154-5 Dec. 1880) wij be-

treuren het, dat Dr. Kuyper zich daartoe heeft laten vervoeren.

Zij heeft veel kwaad gedaan. Ze is ontzettend misbruikt.

Zij heeft pijn gedaan aan broeders, die goed Calvinist zijnde,

toch geheelonthouding voorstonden. Men denke b.v.b. aan

mannen als vader Brummelkamp, die docent aan de Theol.

School te Kampen was. Het verwondert ons niet, dat de

vurige strijder voor geheelonthouding, de Ned. Herv. Pre-

dikant Adama van Scheltema, in zijne in 1890 verschenen

brochure : „De Advocaat des duivels te hulp geroepen" kon

verklaren, dat hij niet begreep, „hoe aan een doleerend

veroordeelen van ons gansche kerkbestaan de leus zich kon

paren, dat alcohol meer dan chocolade en water bij de

vorming van Calvinistische gemeenteverzorgers dienstig is".

Toch is het ook noodig, om rechtvaardig tegenover Dr. A.

Kuyper te blijven, deze uitspraak in zijn verband te bezien.

Dr. Kuyper schreef dit woord terneer naar aanleiding van

critiek, dat er aan den feestdisch der Vrije Universiteit wijn

gebruikt was. Voor het recht om bij zulk een feestelijke

gelegenheid een matig gebruik van wijn te maken, voert

hij het pleit. En dan ontvalt hem die krenkende uitdruk-

king. Hieruit blijkt wel, dat als bij de bittertafel later dit

woord opgeld doet om losbandigheid te vergoelijken, dit

niet een juist gebruik van die uitdrukking, maar een mis-

bruik is.

Beter dan naar een los daarheen geworpen woord, dat

misschien spoedig na het schrijven reeds betreurd werd.



kan men Dr. Kuypers houding tegenover den Alcohol op-
maken uit de 24 Artikelen, die hij in 1896 over „Onthou-
ding" in de Heraut geschreven heeft. (no. 946).

Daarin uit hij zijn bezwaren tegen geheelonthouding,
maar velt tevens een vernietigend oordeel over het Alco-
holisme. We gaan over het een en het ander schrijven.

Wel zijn bij Dr. Kuyper gaandeweg de bezwaren tegen ge-
heelonthouding al meer en meer versmolten, zoodat hij er

ten slotte toe adviseerde om teetotaler te worden. Maar
bij een groot deel van ons volk leven ze nog. Honderden
zijn er, die meenen, dat het tot het Gereformeerd-zijn be-
hoort afkeerig te zijn van geheelonthouding. Telkens weer
worden de oude bezwaren ons. Gereformeerde Drankbe-
strijders, voor de voeten geworpen. Bewust of onbewust
grondt men zich vaak, op hetgeen de Heraut in vroeger
jaren te berde heeft gebracht. Deze gaf langen tijd aan
een groot deel van ons volk in godsdienstige en zedelijke

vraagstukken alleen de leiding en dat onderwijs is wel
bezonken. Alleen maar is het opmerkelijk, hoe weinigen
er mee bekend zijn, dat Dr. Kuyper in een latere periode
van zijn leven van gedachte veranderd is. Zelfs in onze
beste kringen heerscht te dien opzichte onkunde. Men
weet niet, dat de geniale veldheer, die forten en sterkten

tegen de „Onthouding" opwierp, ze tenslotte zelf heeft ver-

laten en prijsgegeven. En met eigen hand de kanonnen
heeft vernageld. Omdat die bezwaren nog maar al te veel

onder ons volk geopperd worden, kan het nuttig zijn ze

in hoofdzaak te noemen en daarop even in te gaan.

Dr. Kuypers bezwaren tegen Geheelonthouding.

In de eerste plaats brengt Dr. A. K. de onthouding in

verband met allerlei heidensche ascese, zooals die ook bij

Boeddisten en Mohammedanen voorkomt, (3de Heraut-

artikel.) Deze ascese zoekt de zonde in de stof en ont-

houdt zich daarom van bepaalde dingen.

Naar Gereformeerd belijden zit de zonde echter niet in

de stof als zoodanig, maar spruit uit de ziel voort. Gij,

afschaffers, onthoudt u echter van bepaalde stoffen, der-

halve Hierbij moeten wij opmerken : Als twee
hetzelfde doen, is het nog niet hetzelfde. Als een Christen

in Paulus' dagen om den nood der tijden van 't huwelijk

zich onthoudt, is dit wat anders dan, wanneer een Roomsch
monnik dit doet om een trap van hooger heiligheid te be-

reiken.
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De Gereformeerde drankbestrijder beschouwt den alcohol
op zichzelf niet als demonisch. Hij kan het evenzeer een
goede gave noemen als rattenkruid, maar het moet beide
op de rechte wijze gebruikt worden. Voor uitwendig ge-
bruik als haarmiddel b.v.b. zal hij er in 't geheel geen be-
zwaar tegen hebben. Voor inwendig gebruik b.v.b. bij

homoeöpathische medicijnen ook niet. Maar als genot-
middel ziet hij, dat het een zeer gevaarlijke zijde heeft en
daarom verwerpt hij het als zoodanig.
Een ander argument tegen de geheelonthouding is, dat

men van 't genadeverbond weerkeert tot het werkverbond. Art.

4. Men meent door de onthouding de zaligheid te verdienen.
Nu zal ieder Christen toestemmen, dat dit verkeerd zou

zijn, maar men kan heel goed voorstander zijn van de ont-
houding en toch zijn heil uitsluitend van het Kruis van
Golgotha verwachten. Zoo doen Gereformeerde geheel-
onthouders. Overigens moeten we opmerken, dat men ook
op andere dingen, die niet deugen, zijn hope voor de
zaligheid kan gaan bouwen. Prof. Bavinck zegt, dat som-
mige Gereformeerden, inplaats van te steunen op de ver-

worpen werkheiligheid, gaan steunen op de leerheiligheid.

Zij vertrouwen, dat zij wel zullen behouden worden, om-
dat zij de leerstukken zoo goed kennen.

Dat is natuurlijk ook geheel verkeerd. Toch heb ik nooit
iemand hooren beweren, dat grondig onderricht in de waar-
heid moet nagelaten worden uit vrees voor een steunen op
die kennis, uit vrees voor leerheiligheid. Gereformeerden
onthouden zich niet, omdat zij daarmee wat willen ver-

dienen bij God, maar omdat ze gelooven, dat zij, uit dank
aan God voor de verlossing in Christus, geroepen zijn de
heiligmaking na te jagen en alles wat aanleiding tot vallen

kan zijn voor zichzelf te mijden en te vlieden en dat hei

ten opzichte van anderen onze roeping is met de drink-
gewoonten te breken teneinde den aanstoot uit den weg des
volks weg te nemen. Ook vreest Dr. A. K., dat uit geheel-
onthouding geestelijke hoogmoed zal ontspruiten en dat men
tot de dankzegging zal komen: „Heere. ik drink geen wijn
noch sterken drank, ik onthoud mij van rooken en zin-

genot, en eet geen vleesch, maar enkel moeskruiden, ik

dank U, dat ik niet ben als die anderen". Art. 3. Wat zul-

len wij daarvan zeggen ?

Er is zooveel waarop 't arglistig hart des menschen zich

verhoovaardigen kan, dus kan het goed zijn ook met dit

gevaar te rekenen.



Maar men kan zich ook verheffen op het feit, dat men
kerkeraadslid werd of bestuurslid van een kies- of jonge-

lingsvereeniging. Wie zou nu den raad geven : Gij moet
nooit een bestuursfunctie in een van deze lichamen aan-
nemen, want ge mocht eens trots worden. We kunnen niet

inzien, dat zij, die lid worden van een onthoudersvereeni-

ging, meer gevaar loopen voor geestelijken hoogmoed dan
anderen, vooral in dit tijdperk nog niet, waar geheelont-

houders meermalen het mikpunt zijn van spotterij en schimp.
Natuurlijk voert Dr. A. K. ook tegen geheelonthouding aan,

dat Christus wijn dronk en Paulus aan Timotheus het ge-

bruik van wijn aanbeveelt om zijn maag en menigvuldige
zwakheden.

Dit laatste geval moet onmiddellijk uitgeschakeld worden.
Daar komt wijn als een medicijn voor een zwakke voor
en daartegen heeft een geheelonthouder geen bezwaar, als

het gaat op voorschrift van den dokter. Wat nu voorts

het gebruik van wijn in Palestina in Christus dagen betreft

en in onzen tijd, dit is zonder meer niet op één lijn te

stellen. De gewone landwijn in Palestina was veel minder
gevaarlijk dan de wijn van thans, nu men erin geslaagd is

het alcoholpercent daarin te verdubbelen, ja te verdrie-

voudigen. Dr. Kuyper zelf spreekt van landen, waar men
aan den gewonen landwijn zich bijna niet bedrinkt en die

volgens deskundigen veel minder schadelijk is dan het ge-

bruik van bier (He Herautartikel). Nu is het toch duidelijk,

dat naarmate door menschenvinding de wijn sterker en ge-

vaarlijker wordt gemaakt, de bezwaren daartegen toenemen.
Wij zullen niet zeggen, dat het gebruik van een glas

wijn op zichzelf ongeoorloofd is, maar er kunnen omstan-
digheden zijn, die het raadzaam maken om van de vrijheid,

die men heeft, geen gebruik te maken.
Mag een arbeider, die in 't veld een moeilijke dagtaak

verricht, geen vuurtje aanleggen om zich een middagmaal
of een kop koffie te bereiden ? Het gebruik maken van
vuur staat immers toch vrij ? Zeer zeker. Maar als alles

kurkdroog is, wordt in de venen aanstonds het stoken van
koffievuurtjes verboden om de schrikkelijke verwoesting,

die daaruit kan voortkomen. Terwille van de omstandig-
heden moet men dan van gebruik van vuur aflaten.

Een sigaar rooken is alleszins geoorloofd, maar als ge
in het gezelschap van een longlijder kwaamt, zoudt ge uw
sigaar niet dooven om den ander niet te hinderen en uw
vrijheid dus beperken door de liefde tot den naaste ?



Letten wi] nu op de maatschappij, waarin we leven. Het

Alcoholisme heeft in onzen tijd zulk een ontzettenden om-
vang genomen, als het in Christus' dagen bij lange na niet

had. Meer dan de helft van de misdaden, die gepleegd

worden, staat met den Alcohol in verband. Er zijn vele

zwakken in onze omgeving, die spoedig voor de verleiding

bezwijken. De vlammen van 't Alcoholisme veileeren zoo-

veel aan stoffelijke en geestelijke goederen. Zullen wij nu

in die omstandigheden zeggen : wij handhaven de drinkge-

woonten. Een mensch mag van vuur gebruik maken. Ik

blijf mijn koffievuurtje stoken, hoe de omstandigheden op

't veld, waar ik mij bevind, ook zijn.

Welnu met het oog daarop sprak de Gereformeerde Ver-

eeniging voor Drankbestrijding uit in art. 2, dat onder be-

paalde omstandigheden, óf in het persoonlijk leven, óf in

het leven van anderen, óf in algemeene tijdsomstandig-

heden, het niet gebruiken van alcoholische dranken strek-

ken kan tot eer van God en welzijn van den naaste.

En als we dan de Alcoholica zoeken te bannen, sparen

we ook den wijn niet, omdat die, schoon in mindere mate

dan jenever en brandewijn, toch ook velen een oorzaak

van ondergang wordt. We kunnen hier met instemming

Dr. K. aanhalen, die zegt voetstoots toe te geven, dat de

geheelonthouders gelijk hebben, dat scheiding te maken
tusschen wijn en drank moeilijk gaat.

Stellig, zegt hij, schuilt de pestilentie veel meer in 't ge-

bruik van sterken drank, maar hiertegenover staat, dat in

Noord-Holland, Friesland en Groningen het gebruik van

„rooien wien" sinds onheugelijke tijden vrij sterke pro-

portiën heeft aangenomen en in burgerkringen tot heel wat

zonde verlokt en verleid heeft, tot zelfs in allerlei soort

van vergaderingen en colleges, kerkelijke niet uitgezonderd.

Maar bovenal geldt hier de overweging, dat de man uit

het volk u in het gezicht uitlacht, als ge, met een glas

wijn voor u, een opstel schrijft om hem zijn borrel afhan-

dig te maken. (13de Art. 3 Mei 1896.)

Wanneer wij dus het gebruik van alcoholica, waaronder

ook wijn, bestrijden, dan is het niet, omdat wij gelooven,

dat de zonde zit in eenige stof, wijn of jenever, en dat

daarom alle gebruik ongeoorloofd is, maar omdat wij tot

de erkentenis zijn gekomen, die Dr. Kuyper in 1916 reeds

mogelijk stelde en in 1919 beleed, dat het kwaad van 't

Alcoholisme zulke proportiën heeft aangenomen, dat vol-
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strekte breking ermee het krachtigste, ja het eenige middel

is om het misbruik te keeren.

Merkwaardig is het, dat Dr. A. K., voor zoover hij in

1896 in de onthouding nog iets goeds ziet, hij die ont-

houders het best vindt, die hun offer in stilte brengen
zonder voor de onthouding propaganda te maken. Het ge-

tuigen er voor stuit hem tegen de borst. Hij zegt in art.

5 : In een breede reeks van gezinnen wordt feitelijk zoo

goed als geen alcohol gebruikt En deze feitelijke

onthouding juichen we daarom zoo toe, juist, omdat ge in

deze gezinnen nooit over onthouding spreken hoort. Men
drinkt geen alcohol, maar men let er nauwelijks op, dat

men niet drinkt. Men bluft er niet op, men pronkt er

niet mee.
Duidelijk vinden we hier de begeerte, dat de onthouders

een stille partij zullen vormen. Een stille partij, maar die

eisch was onredelijk. De geheelonthouders toch brachten

niet alleen zelf een offer door hun onthouding — dat had
in alle stilte kunnen geschieden — maar zij wilden ook
de ingewortelde drinkgewoonten in ons volksleven op-
ruimen en hoe kan dat geschieden zonder getuigen ?

Een stille partij, dus alleen maar het glaasje laten staan

zonder opgaaf van redenen, neen dan had Dr. A. K. later

niet kunnen zeggen, dat de geheelonthouding in tien jaren

meer gewrocht had dan de matigheidsgenootschappen in

een halve eeuw.
In de artikelen van 1896 is Dr. A. K. er ook tegen, dat

men onder Gereformeerden vereenigingen zou gaan vormen
tot drankbestrijding. Hij keurt het alleen wenschelijk voor

die kringen, waar men een kerk heeft zonder tucht. Bij de
Gereformeerden moet de kerk door prediking en tucht het

misbruik bestrijden. Wat hij over de taak der kerk hier

en elders zegt, heeft onze instemming. Zoo zegt hij b.v.b.

in de Heraut no. 1185: Maar wel ligt het op den weg der

predicatie, om meer dan dusver, opzettelijk, de gemeente
Gods bij het woeden en woelen van deze demonische

macht te bepalen, te waarschuwen, wie zwak staat en

allen saam tot den strijd tegen deze macht op te wek-
ken. In gelijken geest werke dan de catechisatie. En
het huisbezoek, in verband met de tucht, poge in liefde

en teederheid, maar toch ook met ernst, ingeslopen of op-

komend gevaar te bezweren.
Ook voor de kerkelijke tucht geeft hij behartigenswaar-

dige wenken, b.v.b. in de Heraut van 9 Maart 1902.
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Met name moet er strenge tucht geoefend worden tegen

dronkaards, die zich van hun zonde niet bekeeren willen.

Houders van drankherbergen, waar de jeneververkoop het ei-

genlijk doel is, behooren van het Avondmaal geweerd te

worden, mogen althans in geen geval als ambtsdragers der

gemeente geduld worden.

Hier mocht wel eens onderzocht worden, hoe nu 25

jaren later het in sommige kerken met de uitoefening van

die tucht staat. Treedt men soms tegen de drankzonde

niet veel slapper op dan tegen eenige andere zonde ? En
wil Dr. A. K. de kerk krachtiger doen optreden tegen de

drankzonde, evenzoo heeft de school hier een roeping. Hij

wil o.a. dat door schrijfvoorbeelden aan de jeugd waar-

schuwingen tegen den drank ingeprent worden, ja in de

hoogste klasse mag men aan het kind platen laten zien,

die de verwoesting door den drank in het menschelijk

lichaam aangericht plastisch voor oogen stellen. (Art. 21.)

Voorts trede ook het huisgezin, de patroon en de over-

heid krachtig op tegen het drankgevaar. Dr. A. K. meent,

dat als deze verschillende kringen hun taak vervullen, een

aparte vereeniging tot drankbestrijding onder Gereformeer-

den niet noodig is. In 1900 oordeelt hij echter wel wat

anders bij de oprichting van de Gereformeerde Vereeniging

voor Drankbestrijding. Hij roept deze Vereeniging van harte

het welkom toe en zegt, dat de kracht van het vereeni-

gingsleven hier niet ongebruikt mocht blijven en dat ook

deze vereeniging een zeer nuttige taak zal kunnen vervullen.

(Heraut 1185).

De lezer zal, uit hetgeen we van de Herautartikelen van

1896 aanhaalden, wel verstaan hebben, dat Dr. K. toen

nog weinig voor geheelonthouding gevoelde, al had hij toen

ook reeds een open oog voor de gevaren van 't Alco-

holisme, en al waarschuwde hij in die artikelen ook daar-

voor op krachtige wijze. Hij vreest, dat zijne artikelen tegen

geheelonthouding misverstaan en misbruikt zullen worden
— een allesbehalve denkbeeldige vrees — en daarom maakt

hij nu front naar de andere zijde en laat hooren

Een vlammend protest tegen het Alcoholisme.

Hij doet dat, zoo zegt hij, opdat die basterd-Gerefor-

meerden, die den Gereformeerden naam onteeren door hun
vrijheid tot streeling van het vleesch te gebruiken, en zich

hetzij aan sterken drank, hetzij aan wijn te buiten gaan,

uit dit protest ontwaren mogen, hoe weinig ze van de
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Gereformeerde beginselen kennen en hoe verkeerd ze den
Gereformeerden naam verstaan. (10de Heraut-art.)

Zware beschuldigingen brengt hij dan in. (11de Art.) „Het
Alcoholisme is de pestilentie onzer eeuw, een kwaad, waar-
mee noch pest noch cholera, ook maar van verre in ver-

nielende kracht en werking te vergelijken is. Het Alco-
holisme, gelijk het thans voortwoedt en hand over hand
toeneemt, vermoordt de volken, ontreddert de nationale

levenskracht, verderft eerbaarheid en goede zeden, verwoest
het huiselijk geluk, breekt de mannelijke veerkracht, ver-

kwist het broodgeld, verkort den levensduur, drijft uit tot

zelfmoord, en vult om strijd gevangenis en krankzinnigen-

gesticht. Bleef dan ook de schadelijke, doodelijke werking
van het Alcoholisme nog een halve eeuw toenemen, gelijk

het deze laatste halve eeuw veld won, dan zou metterdaad

de vraag rijzen, of het met Europa niet gedaan ware, en

of ons werelddeel niet rijp ware voor een invasie van het

gele, nog altoos nuchtere ras".

En in 't 12de Artikel : „De kanker van het alcoholisme

vreet daarom zoo diep in, omdat dit voortwoekerend kwaad
niets spaart, maar zich op alle kanten van ons menschelijk

leven met iets van de kwaadaardigheid van den bloed-

zuiger werpt.

Waar het Alcoholisme tijd van doorwerking heeft, laat

het tenslotte niets onaangetast. Het werkt ontzenuwend en

krachtroovend op het lichaam en demoraliseerend en ver-

doovend op de ziel. Het ondermijnt ons godsdienstig en

het verderft ons zedelijk leven. Het vervalscht de snaren

van ons hart en verdonkert de klaarheid van ons verstand.

Het vermorst tijd, verkwist geld en breekt op den duur de
arbeidskracht. Het verkoelt de natuurlijke liefde en prikkelt

tot de smadelijkste zonden. Het gaat zwanger van moord
en zelfmoord. Het drijft uit tot oneerlijkheid om te kunnen
drinken en als er gedronken is, tot twist en vechterij. Het
scheidt den man van zijne vrouw en lokt hem naar de
vreemde vrouw. Atavistisch (door overerving) kweekt het

een achteruitgaand geslacht en leidt tot verwaarloozing van
de opvoeding. Het bluscht alle geestdrift voor wat ideaal

en hoog is en kweekt lust in het lage en gemeene en ver-

achtelijke. En het einde van zijn weg loopt uit niet op het

Jeruzalem, dat boven is, maar op de saamvergadering van
Satans genoodigden in de hel. Al vat men dan ook alles

samen, wat de eenzijdigste onthouders kwaad van deze
pestilentie gesproken hebben, dan zal men, ook al kon
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men de felheid der aanklacht in scherpheid van woorden-
keus verdubbelen, er nog nimmer in slagen in hare volle

breedte en lengte, de vernielende heillooze werking van

dezen demonischen kanker te beschrijven". Hieruit kan men
zien, hoe Dr. K. ook destijds reeds het gevaar van het

Alcoholisme inzag en met donkere kleuren schilderde. Er

zijn hier passage's bij, die het verdienen in school- en

catechiseerlocalen, waar onze jeugd bijeenkomt, opgehangen
te worden, teneinde hen voor dit verderf te waarschuwen.

Al was Dr. K. het met de geheelonthouders destijds on-

eens over de wijze, waarop dit kwaad moest bestreden

worden, hij verbloemde of ontkende het niet en wilde het

bestrijden uit alle macht. En nooit heeft hij dat meer ge-

toond dan door de indiening van de drankwet Kuyper.

Het is een genot in de Parlementaire en Ministerieele

Redevoeringen van 1903—1904 na te lezen, met welk een

aangrijpenden ernst hij tegen deze pestilentie waarschuwt
en strijdt. Als hij zich niet bij de geheelonthouders voegt,

maar nog het recht van een matig gebruik erkend wil zien,

dan is toch feitelijk zijn ideaal in 1896 een zeer matig ge-

bruik. Geen kroegbezoeker en ook niet, wie het regel-

matig in zijn huis gebruikt, kan zich op hem beroepen, ook
al blijft hij van beschonkenheid verre. Wat hij toen als

den ideale toestand beschouwde, vinden we in de Heraut

van 8 Maart 1896.

„Nog altoos zegenen we de gezinnen, waar zoo goed als

nooit sterken drank in huis komt ; waar de kinderen op-

gevoed worden in de gewoonte om sterken drank buiten

hun levensbehoeften te sluiten, en waar men hoogstens op
een kouden avond eens een glas punch of op een feestdag

een glas advocaat drinkt. In deze breede reeks van ge-

zinnen wordt feitelijk zoo goed als geen alcohol gebruikt . .

.

Tegen zulk een vrije onthouding, als we haar zoo noemen
mogen, zijn we dus allerminst. Veeleer juichen we haar

toe. En wij zouden den dag zegenen, waarop ze in Neder-
landsche gezinnen algemeen werd."

Dr. Kuypers oordeel over de kroegen

kan blijken uit den voorslag, dien hij doet in de toelichting

op Ons Program, waarvan de eerste druk verscheen in 1879.

Wij citeeren hier uit den vijfden druk bl. 262 § 191.

„Veel moeilijker daarentegen is de vraag, wat te doen
zij, om te voorkomen, dat het publieke terrein misbruikt

worde om de zonde van het drankmisbruik te bevorderen.
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En daartoe nu is o.i. volstrekt noodzakelijk, dat patent voor
drankverkoop alleen aan zulke personen gegeven worde,
die voldoende waarborg opleveren, dat ze slechts verkoopen
zullen voor, op recept van een arts, verordend of toege-

laten gebruik, d.i. aan apothekers. Dan toch zou men in

deze recepten een volledige controle bezitten en in de
artsenwet zou een bepaling zijn in te lasschen, op welke
wijze een doctor of apotheker, die voor zichzelf of anderen
misbruik maakte van zijn bevoegdheid ten deze, voor altijd

en onherroepelijk van die bevoegdheid kon worden ontzet.

Alle andere verkoop van sterken drank behoorde dan van
het patent naar de license over te gaan d.w.z. naar de
categorie der dingen,. die de politie niet als nuttig voor het

maatschappelijk leven, en dus eerbaar, bevordert en in be-

scherming neemt, maar die ze integendeel, als schadelijk en

oneerbaar, binnen de engst mogelijke grenzen zoekt te be-

perken. Dientengevolge zou dan de inslag van deze ver-

koopers onder toezicht der politie behooren plaats te heb-
ben, op straffe dat én de branderij én het handelshuis, én

de slijterij of herberg, die dit ook maar éénmaal ontdook,

voor altijd gesloten werd. Dat van dezen inslag b.v. 30
pet. der veraccijnsde waarde als betaling der license voor-

af zou te vergoeden zijn. Dat slechts een niet overschrijd-

baar aantal licenses per duizend ingezetenen kon worden
uitgegeven. Dat in achterbuurten zich geen kroeg zou
mogen vestigen. Dat geen vrouwen een kroeg mochten
binnentreden, noch ook minderjarige manspersonen. En
dat niet slechts de vertrekken voor den verkoop of het

gebruik van sterken drank van den straatkant verwijderd,

maar ook de huizen zelf, waarin deze vertrekken zich be-

vinden, ten genoegen der politie, als zoodanig voor het oog
onkenbaar moesten zijn. Dat de houders van deze kroe-

gen elke aanspraak zouden verbeuren op politieke rechten,

wezen we vroeger reeds aan ; waarom hier nog slechts zij

opgemerkt, dat deze license den Zondag geheel behoorde
uit te sluiten, alsmede dat sociëteiten of uitspanningen met
gesloten ledencirkel, die sterken drank verkoopen wilden,

o.i. zonder zweem van zwakheid, tot zelfs de sociëteit

der hoogst adellijke lieden, aan dezelfde strenge bepalingen

onderworpen moesten zijn, zoodra ze bij dien verkoop een

vast tantum per lid en per jaar overschreden.

Naar aanleiding van een verzoek, geuit op de vergadering

van den Groningschen Provincialen Bond voor Drankbe-
strijding, heb ik dit artikel hier in zijn geheel opgenomen.
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Het te kennen kan niet alleen nuttig'zljn om te weten, hoe
Dr. K. 'over de kroegen dacht n.l. als schadelijk en oneer-

baar — een inzicht, dat naar we hopen spoedig algemeen
mag worden ook in 't Noorden des lands in onze Antir. en
Gereformeerde kringen — maar het kan ook nuttig zijn,

dat het onze Antir. drankbestrijders helder voor den geest

staat, hoeveel recht ze hebben om in Kiesvereenigingen,

die laksch zijn in den strijd tegen de kroegen, op grond
van „Ons Program" tot meer activiteit op te wekken. Wel
dient men er op te letten, dat de toelichting van „Ons
Program" het persoonlijk gevoelen van Dr. K. behelst en

als zoodanig alle Anti's niet bindt, maar een beroep op het

persoonlijk gevoelen van den voormaligen leider onzer

partij is ook van groote beteekenis. Wat echter wel de
geheele partij bindt, is art. XIV van de statuten der Ge-
organiseerde Antir. Partij, vastgesteld 2 Nov. 1916, waarin
o.a, dit voorkomt : op de overheid rust de plicht om te

waken voor de publieke eerbaarheid op den weg en in

publieke plaatsen en om de gelegenheid tot gebruik van
sterken drank te beperken Tegen de drank-
zonde en het op publiek terrein misbruiken van Gods
Naam is niet minder waakzaamheid van de zijde der over-

heid geboden. Ook op andere plaatsen dan in de toelich-

ting op „Ons Program" toont Dr. K. het gevaarlijke van de

kroegen te beseffen. In zijn drankwet stelt hij de scheiding

van tapperij en slijterij voor om het „plakken" in de kroe-

gen tegen te gaan.

Als hij in de Kamer gezegd heeft bij de behandeling
dier wet, dat het wel gewenscht was om zekere plaatsen

van maatschappelijk verkeer te hebben en dit verkeerd

verstaan wordt, spreekt hij aldus (Minist. Redev. III bl. 219)
De heer Schaper heeft een door mij afgelegde verklaring

vertolkt in dier voege, dat ik het bezoek van herbergen
zou hebben aanbevolen. Ik wensch tegen die opvatting te

protesteeren. En dan volgt de gewichtige verklaring : Ik

heb nooit het bezoek van herbergen aanbevolen, maar het

steeds ontraden.

Wat ik gezegd heb, is, dat er bij de tegenwoordige evolutie

van het maatschappelijk leven behoefte ontstaat om op
neutraal terrein zijne medeburgers te ontmoeten, maar dat

dan daarvoor ook de gelegenheden moeten geschapen
worden. Daarmee heb ik bedoeld gelegenheden, zooals

b.v. in Israël voorkwamen in de poorten en te Rome in de
thermae — de publieke baden — en zooals ze in het zui-
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den van Europa ook nog wel voorkomen. Het is dus wel

duidelijk : Als Dr. K. nog voor een kroeg te vinden ware
geweest, dan zou het een droge moeten zijn.

De verleiding, die van den kroegbaas uitgaat, schildert

hij aldus

:

In de kroeg is de kastelein in zekeren zin de gastheer,

die door zijn handigheid en door in het particuliere leven

van de bezoekers in te dringen, zich een vasten en ruimen

kring van gasten weet te verzamelen, die hij menigmaal
tot drinken aanmoedigt (Minist. Redev. dl. III bl. 253).

Waar Dr. K. de kroegen aldus als plaatsen van verleiding

ziet, heeft hij in zijn drankwet ook gepoogd hun aantal te

verminderen en door allerlei maatregel te ontvolken.

Ook hier had ons volk in sommige streken krachtiger in

Dr. Kuypers geest kunnen voortgaan om de kroegen te

verminderen en te ontvolken.

De tegenstelling tusschen kerk en kroeg wordt in som-
mige plaatsen nog niet genoegzaam beseft. Met alle moge-
lijke vergaderingen trekt men in dorpen, ook waar rechts

een grooten of overwegenden invloed heeft, naar de kroeg.

Stemmingen voor Raden en Staten worden er gehouden.

Zittingen van boerenleenbanken en spaarbanken vinden er

plaats. Eveneens landbouw- en groene-kruisvergaderingen.

In Moderne plaatsen was het in 't Noorden wel gewoonte
zelfs kerkeraadsvergaderingen daar te houden. Dat zal in

onzen kring niet voorkomen, maar meer dan eene classis

van Geref. Kerken kon tot heden geen beter onderdak

vinden dan in een herbergzaal. Ook feesten van Chr.

Jongelingsvereenigingen en reciteerclubs worden er soms
nog gehouden. Nu weten wij wel, dat in een handomdraai
daarin altijd geen verandering is te brengen. Soms is er

gebrek aan een geschikte localiteit. Maar, waar het wel

anders kan, is het beslist af te keuren. En waar localiteit

ontbreekt, moet men het er op aan sturen om drankvrije

plaatsen voor maatschappelijk verkeer te krijgen. Alles wat

de menschen gemeenzaam met de kroeg kan maken, dient

tegengestaan te worden.
En kunnen de kroegloopers zich niet op Dr. K. beroe-

pen, ook zij die thuis geregeld gebruik plegen te maken
van alcoholica, vinden in hem geen schutsheer.

Dr. K. veroordeelt het regelmatig gebruik in huis.

Hij zegt in de Kamer bij het drankwet-debat : De toe-

stand hier te lande is — men mag dit afkeuren — dat men,
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wanneer men van zijn arbeid komt of voor het eten, iets

prii<kelends wil gebruiken. En dat is niet alleen het ge-
val bij den arbeidenden stand, maar ook bij de kleine

burgerij, die geen geld heeft om wijn te koopen, maar die

toch iets prikkelends wil gebruiken. Daar bestaat het ge-
bruik, dat de man, thuis komende, eens per dag een glaasje

jenever of bitter drinkt en het in den regel ook daarbij

laat. Die gewoonte bestaat niet alleen bij den kleinen
winkelier, maar ook bij den ambtenaar, onderwijzer, predi-

kant, rabbi of pastoor. Dr. K. acht dat gebruik thuis niet

zoo gevaarlijk als in de kroeg. Toch keurt hij het af.

„Hierbij behoort men evenwel steeds te bedenken, dat het

gebruik thuis ook gevaren met zich brengt en dat, vooral

waar het regelmatig geschiedt, het behoort te verdwijnen".

Minister, redev. bl. 252 dl. IlI. Dr. K. noemt het in art.

XII der Herautartikelen een goede zijde der onthouders-
beweging, dat ze de verkeerde gewoonte om eiken middag
een alcoholischen prikkel te nemen, gebroken heeft.

Al heeft Dr. K. aanvankelijk wel de geheelonthouders
bestreden, toch heeft hij van meetaf in hen gewaardeerd,
dat ze de drankzonde aanvielen. Al liepen ze in de keuze
der middelen om het genoemde kwaaad te bestrijden uit-

een, in haat tegen de ongerechtigheid voelden ze zich

solidair. In het 12e Herautartikel zegt hij dan ook: Wat
voor de geheelonthouders de vijand is, is ook wel voor
ons een vijand en wel een der gevaarlijkste satellieten van
Den Vijand, die voor ons in al deze pestilentie de hoofd-
bewerker en de eigenlijke wederpartijder is en blijft.

Zelfs aanvaardt Dr K. het spreken van

Den Drankduivel.

In het drankwetdebat in de Eerste Kamer met S. v Houten,
zegt hij : Er bestaat onder Christenen eene uitdrukking, die

het kwaad, dat hier bestreden moet worden, kras, maar
niet te kras aanduidt, door te spreken van den drankduivel,

en waar de geachte afgevaardigde, anderen metaphysischen
beschouwingen toegedaan, die uitdrukking niet wenscht
over te nemen, zal hij toch wel tot de overtuiging kunnen
komen, dat in den drank een geest, een drijvende geest

schuilt, die verderfelijk werkt en mijn grief tegen hem is,

dat hij dien geest geworden laat. (Minist. Redev. III bl 863.)

Over Bier en Bierhuizen

oordeelt Dr. K. niet zoo gunstig, als dat weleens het geval
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is. „Hoeveel waars er ook in ligge, dat het gebruik van
bier tot op zekere hoogte den drank helpt keeren, een

radicaal middel kan het niet zijn, vooral niet sedert den
tijd, dat naast de onschuldige bieren allengs zwaarder soor-

ten in den handel werden gebracht, welke langzamerhand
een alcoholgehalte kregen, gelijk aan het vierde van port-

wijn, leder, die weet, hoe het achter elkaar uitdrinken van

V4 liter portwijn reeds vrij sterk bedwelmenden invloed heeft,

zal erkennen, dat het gebruik van één liter van zoo sterk

alcoholhoudend bier al eveneens bedenkelijk kan worden.

De bierhuizen hebben met de slijters de bedoeling van de

wet-Modderman verijdeld." (Minist. Red. III bl 867)

De Kentering bij Dr. A. Kuyper.

De lezer, die de citaten aan het begin van onze brochure

aangehaald, met elkander vergeleken heeft, heeft gevoeld,

dat er te eeniger tijd eene verandering in de houding van

Dr. A. K, ten opzichte van de geheelonthouding moet ge-

komen zijn.

Dit is geen plotselinge overgang gev/eest als van nacht

tot dag, als van duisternis tot licht, van haat tot liefde.

Van meetaf vond hij in de onthouding iets, dat te waar-

deeren viel maar ook iets verwerpelijks. Hij kon van haar

zeggen, wat een Roomsch dichter van Da Costa getuigde :

Mijn vriend en vijand tevens. Er is echter een periode,

dat de critiek meer de overhand heeft en de waardeering

maar flauw is en daarna een periode, dat de critiek steeds

minder wordt en de waardeering de overhand krijgt en hij

de geheelonthouding aan ons volk aanbeveelt. Het is

eigenaardig, dat de periode, dat de waardeering sterker

wordt, samenvalt met zijn reis naar Amerika in Oct. 1898.

Sommigen nemen aan, dat de reis naar Amerika daarop

niet zonder invloed is geweest. Dit is niet onmogelijk.

Amerika toch is het land, waar de geheelonthouding groote

kracht heeft ontwikkeld en heerlijke triomfen heeft behaald

en waar zij, die op Christelijk gebied leiding geven, zich

veelal bij haar hebben aangesloten.

Hoe dit zij. Voor 1898 is de.' toon van Dr A. K. tegen

de onthouding vaak scherp. Men denke aan het Farizeërs-

gebed, dat hij den onthouder in den mond legt, hij duwt
haar in den hoek van de heidensche ascese of van de

doopersche mijding of drijft met haar den spot b.v.b. in

het 5de Herautartikel. Een heer of juffer, die als de rum-
pudding gevlamd heeft reeds vooruit mines maken om te
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bedanken, men moet het ons niet kwalijk nemen, maar ze
doen ons altoos denken aan de Jeruzalemsche heeren en
dames van de dille en den komijn. In 1898 verdwijnt die

scherpe toon en sedert dien nadert Dr. K. geleidelijk meer
en meer het standpunt der onthouding, al houdt hij lang
bezwaar.

In „De Standaard" tteft ge dan artikelen, waarin hij de
drankvrije Amerikaansche feesten prijst, waarbij het, niet-

tegenstaande het gemis van wijn, toch zoo vroolijk toegaat.

In zijn boek „Varia Americana" looft Dr. Kuyper den Ame-
rikaanschen toestand. Blz 4 zegt hij : „De moreele pressie,

die in Europeesche hotels bestaat, dat ge voor uw fatsoen
wijn moet drinken, is in Amerika dan ook in het tegendeel
verkeerd, en eer bestaat er een zekere moreele pressie, die

u maant om van wijngebruik af te laten. Wel mokt hij

nog ietwat tegen die pressie, die hem te ver gaat, maar
zoo vervolgt hij dan : Ontkend kan toch niet, dat het

maatschappelijk verkeer in Amerika aan dit principieel

tegengaan van deze drinkgewooten ongemeene verheffing
dankt.

De jongelingsschap, met name aan de Universiteiten,

dankt er frisscher kleur, edeler bezieling en reiner leven aan.

Het breekt de demonische macht, die in Europa in aller-

lei drinkusantiën op geheele lagen der bevolking drukt.

Men leeft er nuchterder, ontziet zijn levenskracht ook in

intellectueelen zin en spaart er schatten gelds door uit.

En waar ten onzent Pauperisme en Drankzucht zoo bijna

altoos in onheiligen bond leven, mag in het uitbannen van
de drinkgewoonten uit de sociale usantiën zeer stellig een
der oorzaken worden begroet, waardoor aan het Pauperisme
de mogelijkheid van opkomen in zijne breede vertakkingen
belet werd. Beter verdienste, goedkooper vleeschvoeding
en het uitsparen van het anders aan drank verspilde geld,

werken dan ook saam om aan den breeden werkmansstand
betere levensconditie te waarborgen."

Een mildere geest tegenover de drankbestrijding door
geheelonthouding straalt ook door, als Dr. K. in 1900 van
de plannen hoort om een Geref. Vereeniging voor Drank-
bestrijding te stichten en in de houding, die hij straks tegen

de gestichte Vereeniging aanneemt, een houding des te

opmerkelijker, omdat hij in 1896 nog oordeelde dat geen
aparte vereeniging daarvoor noodig was. We wezen daar

reeds eerder op en komen daar hier niet op terug.

Alleen wenschen wij hier aan te halen, wat hij in „De
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Heraut*' van 11 Febr. 1900 schreef, toen hij vernam van
het voornemen om op te richten

Eene Gereformeerde Vereeniging

voor Drankbestrijding.

„In het Noorden des lands vooral is de drankdemon
door zijn insluipen in de volksusantiën nog machtig, ook
onder Christenen, de Gereformeerden niet uitgezonderd. In

het Zuiden en Midden des lands vindt ge onder belijdende

Christenen en met name onder de Gereformeerden, deze
drinkusantiën bijna niet, of althans veel minder. „Bitteren"

„jenever drinken" tot zelfs bij begrafenisplechtigheden slijt

in eenigszins fatsoenlijke kringen almeer uit. Maar in het

Noorden houdt de aloude usantie veelszins nog stand.

Onze wijnkoopers weten wel, wat ladingen „rooie wien"
er naar Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Holland
gaan ; en elkander een glas bitter of jenever te presenteeren,
wordt daar, tot zelfs in predikantenkringen, nog lang niet

altoos als een ruwheid aangemerkt Dit mag niet

zoo blijven. En wij Gereformeerden vooral hebben met
beslistheid tegen deze bedenkelijke en zoo licht in zonde
ontaardende usantie den strijd aan te binden. Aan te binden
tegenover onszelven, aan te binden in onze gezinnen, aan
te binden onder onze vrienden, aan te binden in onzen
levenskring, aan te binden ook vanwege onze kerken. Wij
vernamen daarom met blijdschap, dat de aanbinding van
dezen stiijd ondernomen wordt en dat in het Noorden
enkele broeders zich opmaken, om dezen demon aan te

tasten. Vooral de droeve ervaring van het kwaad, dat deze
demon ook nog in Gereformeerde gezinnen aanricht, drong
hen hiertoe. Moge er op dit pogen zegen rusten en moge
het aan deze broederen gegeven worden dezen strijd zoo
aan te binden, dat ze mettertijd den strijd voeren met onze
eigene, niet met vreemde wapens. Dat onder die eigen
wapens ook kan behooren het voor een tijd bannen uit een
bepaalden kring van al wat tot bedwelming ook maar kan
leiden, is meer dan eens door ons gezegd. Zoo verstond
ook Paulus het.

Zulk tijdelijk bannen van al wat „geest" in vocht be-
sluit, kan plicht zijn voor een gezin, voor een familie,

voor een kring, soms zelfs voor een geheele gemeente.
Alles beter, dan dat deze drank zulk een gezin, zulk een
familie, zulk een kring of ook zulk een gemeente verwoest."
Les idees marchent.
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De gedachte aan geheelonthouding dringt meer en meer
door ook in Dr. Kuypers hart. Reeds vroeger gaf hij toe,

dat ais in een gezin of familie een zwakkeling was, die

niet tegen Alcohol kon, het roeping was om uit dat gezin

of familie den drank verre te houden en met het gebruik

te breken. Maar nu kan er zelfs roeping zijn voor eene

heele gemeente om zich te onthouden. Men zou zeggen :

Nog eene stap verder en hij beveelt onthouding aan voor
heel ons door drank vergiftigde volk, waarin zooveel zwak-
ken voorkomen.

Over die ééne stap deed hij echter 19 jaar.

Hoewel Dr. K. de Gereformeerde Vereeniging voor

Drankbestrijding met sympathie begroette, sloot hij zich

toch niet bij haar aan. Hij had bezwaren. Hij was het er

niet mee eens, dat wie tot deze vereeniging wilde toetreden

zich op het standpunt moest stellen om zich van allen

alcoholischen drank of althans van sterken drank te ont-

houden. En op dat standpunt stond hij toen nog niet. Hij

had liever gehad een vereeniging tegen het misbruik van
sterken drank, die alle Gereformeerden van goeden wille

had kunnen insluiten en die de kracht van allen had kunnen
aanwenden tot bestrijding van de drankzonde.

Mogelijk ware daardoor de vereeniging in getal grooter

geworden, maar zou ze daardoor in kracht niet ingeboet

hebben ? Noemt Dr. K. zelf niet de matigheidsbonden in

tegenstelling met de geheelonthoudersvereenigingen met den
typeerenden naam van halfstoomgenootschappen. (13de

Herautsartikel). Inderdaad dan ware het varen met halve

kracht te wachten geweest, indien ook al met halve kracht,

vanwege de bezwaren der matigheidsmenschen, die rem-
mend zouden gewerkt hebben.

Dr. K. werd vijf jaar na zijn terugkeer uit Amerika in

staat gesteld door zijn ministerschap om hier te lande door

herziening der drankwet den strijd tegen het Alcoholisme

krachtig aan te binden. Wij danken aan hem een verscher-

ping dier wet, waarover alle drankbestrijders zich ver-

heugen. Laten wij nu een blik werpen op

De Drankwet-Kuyper.

Bij de indiening van die wet ziet Dr. K. den toestand

voor ons vaderland zeer donker in. Hij zegt: De Regeering

heeft de overtuiging, dat de drank in ons volk langzamer-

hand een macht begon te worden, die ernstig de vraag
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deed rijzen, of niet langzamerhand het geheele karakter en
de kracht van het volk er door bedreigd wordt.

Dat is nader uitgedrukt door het drankmisbruik te quali-

ficeeren als volksvergiftiging. Nu was toen het drankge-
bruik per hoofd 8 liter van 50 graad of 11 liter van 37
graad, dat is voor een gezin van 5 personen een liter per
week per gezin. Maar zegt Dr. A. K., nu moet in aanmer-
king genomen worden, dat er een breede groep in ons
land is, die in 't geheel niet drinkt, een andere groep,
die bij gelegenheden eens drinkt, maar aan geen liter per
week per gezin toekomt. Dan rest een derde groep, die

ontzettend drinkt, voor de anderen mee, en die het ge-
bruik tot een liter per gezin per week opvoert. In die

kleinere groep, die een gedeelte van het organisch volks-
geheel blijft, staat men voor zoo ontzaglijk gebruik, dat er

geen quaestie van is, of men heeft daar in erge mate met
volksvergiftiging te doen.

Die volksvergiftiging dreigt een gevaar te worden voor
heel ons land. De koe moet thans bij de horens gevat,

eer het kwaad zoover voortgeschreden is, dat het te stuiten

onmogelijk is. In ons land acht hij een drankwet nog
mogelijk, al laadt men daardoor de haat van het Alcohol-
kapitaal op zich. Maar men heeft hem verzekerd zoowel
in Frankrijk als in België, dat het daar absoluut onmogelijk
zou zijn een drankwet in 't leven te roepen.

Met een dankbaar hart mogen wij vermelden, dat de
herziening van de wet door Dr. A. K. veel goeds heeft ge-
wrocht. Wij denken b.v. aan de vaststelling van een maxi-
mum aantal vergunningen voor een gemeente, een maximum
dat gedurig weer door den gemeenteraad verlaagd kan wor-
den, terwijl hij ook kan besluiten, dat geen nieuwe ver-

gunningen meer verleend worden (het uitsterfsysteem). Aan
het weren van jongens beneden 16 jaar uit de kroegen
(het oorspronkelijke voorstel, dat jammer genoeg niet door-
ging, was 18 jaar.) Aan de mogelijkheid om drankverkoop
op Zondag of op bepaalde dagen nagenoeg of geheel stop
te zetten. Aan het verbod tot uitbetaling van loon in

kroegen en aan het verbod tot drankverkoop in stations

en stoombooten. Dr. K. ging daarbij uit van de gedachte
om het gebruik van sterken drank vrij te laten in inrich-

tingen, waar men vrijwillig komt, doch dit gebruik niet vrij

te laten daar, waar men verplicht is te komen. De han-
delsreiziger moet b.v. noodzakelijk gebruik maken van
wachtkamer en stoomboot, daarom moest het uit die ge-
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legenheden verdwijnen. Het is een genot de schitterende

betoogen te lezen, die Dr. K. ter verdediging van zijn

voorstel-drankwet gehouden heeft. Doorgaans diep ernstig

tintelen zij toch van leven, getuigen van menschenkennis
en zijn niet zonder humor. Wat zegt men b.v, van deze

passage ter verdediging van het verbod om te tappen op
booten, wat natuurlijk in naam der vrijheid bestreden werd ?

„Het ligt dan ook wel in den aard der zaak, zooals reeds

is opgemerkt, dat niets zoozeer verleidt tot het gebruik van

sterken drank hen, die eenmaal daaraan doen, als juist een
langdurig verblijf op een dergelijke boot. Niet iedereen,

die op de boot reist, is in zijn geest met idealen bezig

;

de meesten zitten te turen en zitten er vrij onnoozel bij.

Dan komt de een of ander en zegt : laten wij er eentje

pakken. Daarna zegt een ander, die op de markt goede
zaken gedaan heeft en wiens buidel goed gespekt is : ik

tracteer. Een volgende wil niet onderdoen en al maar
tracteerende brengt men elkander in niet-kennelijken staat,

want men behoeft niet te loopen op de boot en men kan
het zittende lang volhouden, maar toch in zoodanigen staat,

dat bij het afgaan van de boot vaak assistentie moet wor-
den verleend aan dezen en genen, teneinde hem behouden
over de loopplank op den wal te brengen. Eenmaal daar

zijnde bemerkt men maar al te dikwijls, dat men vrij ver

gegaan is". (Minist. Red. III bl. 294). Is het geen teekening

van Jan Steen ? Maar even daarna verheft zich de ernst

en spreekt uit den minister de voormalige predikant, ge-

roepen tot zielszorg, en hij zegt : Het drinken is ook dik-

wijls oorzaak van schunnige taal, uitgeslagen in 't bijzijn

van vrouwen en kinderen op openbaar terrein — want
daaronder valt de boot ~ en dit moet daarvan vrij ge-

houden worden. Het spreekt vanzelf, dat de verscherping

van de drankwet de haat van velen opwekte, die bij de

kroegen betrokken waren. Levendig herinner ik mij het

volgende voorval. Een paar studenten van de V. U. gingen

voor de A. R. Kiesvereeniging er op uit om bij inwoners

van Amsterdam de politieke gezindheid te verkennen, opdat

men wist, op wie men bij een aanstaande stemming mocht
hopen. Ze kwamen in een huurkazerne, waar ze aanklop-

ten aan een woning op een derde verdieping. Na eenige

malen vergeefsch kloppen werd de deur geopend en in 't

schemerdonker - de avond was juist gevallen — onder-

scheidden ze een man in boezeroen, die zoo van zijn bed
scheen opgestaan. „Wat motte de heeren ?"
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Wij komen voor de verkiezing. Zij werden binnenge-
laten in een kamer, die zoover dat bij het invallend licht

der straatlantaarns te onderscheiden was, een chaotisch

karakter vertoonde. Zij zeiden den man, dat zij van de
overtuiging waren, dat met de wil van God ook voor het

politieke leven gerekend moest worden. Godsdienst moet
er wezen, zei de man, daarom stuur ik mijn kind naar de
Zondagsschool. Voor welke partij kom jullie ? Voor de
antirevolutionnaire. Dit snapte hij niet. Waar Dr. Kuyper
de leider van is. Nu ging hem een licht op. O, dominee
Kuyper, die ook de drankwet gemaakt heeft. Een mooie
meneer, die meneer Kuyper, krijschte hij nu met schorre

stem. Ik had een broer, een bloedeigen broer. Hij had
een prachtig drankzaakje. Maar toen kwam de wet. Hij

mocht als slijter alleen bij grootere hoeveelheden ver-

koopen, maar stiekum .... Een smeres loert op hem en

roept een jongen, die uit de zaak komt, aan. Wat heb je

daar ? Een maatje jenever voor mijn vader. Procesverbaal.

En nu is mijn broer uit die mooie zaak uit en zit op een
zolderkamertje. Een mooie meneer, die meneer Kuyper,
krijschte de stem nog eens. Bij het weggaan begrepen de
bezoekers wel, dat van den drankhandel en zijn vrienden
voor onze partij niets te wachten was.

Als Dr. K. over de drankwet spreekt meent hij niet, dat

daarmee het hoogste bereikt is wat met wettelijke bestrij-

ding te bereiken valt. Hij had gaarne verder gegaan, maar
de menschen moeten er eerst voor rijpen. Hij doet een be-
roep op de onthoudersvereenigingen, om daarop te werken.
„Zeker is dat naar de mate, dat in een decennium de
reactie (tegen den drank) sterker wordt, ook de wetgever
de betere opinie in de maatschappij opvattende, een schrede
vooruit kan gaan". Wanneer het mag gelukken met deze
wet reeds een schrede vooruit te komen, zal de Wechsel-
wirkung (wisselwerking) ontstaan, dat de drankreactie ster-

ker en scherper wordt in de maatschappij en dat over een
zekeren tijd een nieuw stadium intreedt, waarop men de
wet scherper kan maken.
Zoo geloof ik, dat men in deze progressie doorwerkende,

eindelijk het monster meester zal worden. (Minist. Red. III

bl. 224).

Met het oog op de belangrijke functie, die drankbestrij-

dersvereenigingen in dezen verrichten, wil hij dat de over-

heid hen steune.

„Het ligt op den weg der overheid de reactie tegen de
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drankzonde te steunen, in de eerste plaats moreel door n.1.

door de wet den indruk in het land te vestigen, dat wan-
neer men de drankzonde bestrijdt, men daarmee niet een

ridicuul werk doet, maar iets dat de overheid als zoodanig
looft en prijst". (Minist. Red. III bl. 224).

Dit blijk van waardeering mogen onze drankbestrijders

in hun oor knoopen. Zoo menigeen heeft voor hun arbeid

slechts een hooghartig glimlachje of een meewarig schou-
derophalen over. IJdel werk van een groepje overspannen
dweepers. — Maar de mond van dezen staatsman-theoloog,
aan wiens wijsheid en leiding, wij zooveel te danken heb-
ben zegt : niet een ridicuul werk doet ge, maar iets dat wij

als overheid prijzen.

Hoezeer Dr. K. het meenens was, dat hij met de wette-

lijke bestrijding van 't Alcoholisme verder wil gaan, heeft

hij getoond daarin, dat hij zich verklaarde

voor Plaatselijke Keuze.

Reeds in het onderwerp-drankwet, onderteekend door de
ministers Kuyper en Loeff, sprak hij zijn sympathie voor
dit stelsel uit. En in 1914 schreef hij in „De Standaard" :

De anti-alcoholische actie, die weer op invoering van
„Plaatselijke Keuze" doelt, dient ook onzerzijds gesteund.

Vooral wenscht hij Plaatselijke Keuze ingevoerd te zien,

omdat de vrouw dan ook een woord mee kan spreken en

de Alcoholkwestie haar in de eerste plaats raakt. De vrouw
had toen nog geen stemrecht.

Zoo heeft Dr. K. jarenlang krachtig meegestreden om de
drankzonde te bekampen zij aan zij met de geheelont-

houders, wier optreden eerst een scherpe critiek zijnerzijds

uitlokte. In al die jaren bleef hij echter nog voorstander

van een matig, zeer matig, gebruik. Wij zagen reeds, hoe
hij in 1900 woorden schreef die deden vermoeden, dat hij

zeer dicht de geheelonthouding naderde, maar hij bleef

aarzelen.

Nog in 1916 schreef hij in Antir. Staatkunde dl. II bl. 288:

Of daarbij in de bestrijding van den drank de teatotaler

(geheelonthouder) het meest juiste pad aanwees, is steeds

door mij betwijfeld, doch al weerhield dit mij steeds mij

persoonlijk bij een der absolute Afschaffingsvereenigingen

aan te sluiten, toch zij volgaarne erkend, dat ook hier het

kwaad zulke proportilm kan aannemen, dat tenslotte vol-

strekte breking ermee het krachtigste zoo niet het eenige

middel zal blijken om het in zijn misbruik ie keeren. Gij
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ziet de gedachte aan geheelonthouding wordt door hem
hier sterk overwogen. Het i<an het l<rachtigste, ja het eenige

middel zijn om misbruik te keeren. En als hij daar ten

volle van overtuigd was, dan zou hij niet aarzelen het

advies tot geheelonthouding te geven, gelijk hij ten slotte

ook gedaan heeft. Naar het mij voorkomt, vielen de vroeger

ontwikkelde beginselbezwaren tegen onthouding bij hem
hoe langer hoe meer weg. Vroeger had hij het matig ge-

bruik gesteld boven de onthouding. In het derde Herauts-

artikel over onthouding van 1896 had hij gezegd: „Aan
eenige onthouding, welke ook is niet een enkel kenteeken
van hoogere genade te ontleenen. Wel kan men omge-
keerd zeggen, dat misbruik, in welken vorm ook, teeken is

van mindere genade. Maar wettig gebruik kan blijk en

teeken zijn van een meerdere genade dan onthouding''.

Hoe voorzichtig dit ook gesteld is, duidelijk blijkt dat

het matig gebruik hier het plusteeken ontvangt. We willen

er niet over twisten, wie meer genade kan hebben, de zeer

matige gebruiker of de onthouder. Inplaats van dat te

gaan afwegen sluiten wij ons aan bij Calvijns woord : Is

het, dat gij belooft u te onthouden van -wijn te drinken,

alsof in zulk eene onthouding eenige heiligheid gelegen

ware, zoo zijt gij superstitieus, maar is het, dat gij het tot

eenig ander goed einde belooft, zoo kan het niemand mis-

prijzen. Calvijn geeft geen afkeuring, spreekt niet van
mindere genade, indien iemand zich onthoudt voor een of

ander goed doel.

Zoo verstaan wij het ook. Wij begeeren om onthouding
geen goedkeuring te ontvangen, m.aar ook geen afkeuring

te boeken. En nu komt het ons voor, dat Dr. K. in 1916
die vroegere afkeuring intrekt. Uit beginsel verwerpt hij

de onthouding niet langer. Het wordt meer een vraag van
tactiek: Op welke wijze bereiken wij het meest voor ons
doel : de nederwerping van het Alcoholisme ? En dan
erkent hij : het kan zijn, dat er een andere weg is, die

sneller en wisser tot het doel voert dan de weg van het

zeer matig gebruik. Het kwaad kan ook hier zulke pro-

portiën aannemen, dat tenslotte volstrekte breking ermee
het eenige middel is om het misbruik te keeren.

Geeft Dr. A. K. in 1916 toe, dat het mogelijk is, dat ge-

heelonthouding het eenige middel is om het misbruik te keeren,

in 1919 gaat hij nog een stap verder en beveelt de geheel-

onthouding als het eenige middel aan. Hij doet dat in een
driestar in „De Standaard" van 15 Oct. 1919. De driestar luidt:
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\* Uit uw huis en van uw tafel.

Nog pas konden we aan de ingekomen Regeeringsgelden
zien, hoe bitter droevig hier te lande het drankmisbruik
nog telkens toeneemt inplaats van te minderen. Met hoe-
veel kracht en ernst ook ten onzent door de afschaffers

moge gepleit en geijverd zijn, we moeten er helaas voor
uitkomen, dat ten onzent het gebruik van alcoholica nog
onder alle klassen der maatschappij een gezocht middel is

om de verveling te breken. En zulks niet alleen onder
het werkvolk, maar evenzeer onder de heeren en ten deele

zelfs niet minder onder de dames vooral van hooger stand.

Men kan van de „likeurtjes" maar geen afstand doen. Laat

daarom toch vooral onze ijver om het kwaad te stuiten

niet verflauwen. Ook al is men geen absoluut bestrijder

van elke likeur, het wordt toch meer dan tijd, om met het

oog op anders niet te stuiten misbruik, ons zelf tijdelijk bij

de Teetotalers (geheelonthouders) aan te sluiten.

Wij zijn in Nederland vergiftigd en dit drankgif bant ge
niet, of ge moet, tijdelijk althans, ook zelf den drank uit

uw huis en van 4iw tafel weren.

Wat dunkt u lezers, zeiden wij teveel, toen wij in het

begin uitspraken, dat Dr. Kuyper met eigen hand zijn

kanonnen tegen de geheelonthouding vernageld heeft ? Ge-
leidelijk valt weg het bezwaar tegen een aparte vereeniging

voor drankbestrijding en het bezwaar tegen het beginsel,

de noodzakelijkheid om den weg der onthouding in te slaan

wordt erkend om het drankgif uit Nederland te bannen.

Om billijk tegenover Dr. K. te wezen moeten wij erkennen,

dat de geheelonthouding onder de Gereformeerde banier,

zooals die eenige jaren na de Herautartikelen zich heeft

baan gebroken, in meer dan een opzicht een anderen aan-

blik vertoont dan de geheelonthouding, waartegen hij ingaat.

Wij zouden niet gaarne voor onze rekening nemen alles

wat in naam der onthouding geschiedt. In neutrale kringen

wordt de geheelonthouding soms bezongen als een bevrij-

dende macht met woorden, die wij alleen toekennen aan

de verlossing door Christus. In Christelijke kringen vond
ook wel eens een onjuist aanhalen en uitleggen van bijbel-

teksten plaats, waarin we niet meegaan en dat door Dr. K.

wel met grond is bestreden. Ook heeft de Geref. Vereeni-

ging voor Drankbestrijding zich gewacht een gelofte voor

't leven af te nemen, één der dingen, waarin Dr. K. ook
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bezwaar had. Maar de zaak, waar het hier omgaat is deze,
dat aan den avond van zijn leven Dr. K. de geheelonthou-
ding aanvaardt en aanbeveelt als het eenige middel om
anders niet te stuiten misbruik van sterken drank te weren.
Nu kunnen sommigen hier bij Dr. K. smalend spreken van
„Oude Plunje", omdat hij in 1919 vrij wat van gedachten
is veranderd bij de periode van 1880—1896 vergeleken.
Wij zijn echter met die verandering van gedachten inge-
nomen en halen hier het woord van Dr. H. Bavinck aan

:

Een onveranderlijk mensch is een onverbeterlijk mensch.
De verandering bij Dr. K. is metterdaad een verbetering,

die wij met vreugde begroeten. En wij raden onze propa-
gandisten aan van die verandering van Dr, A. Kuyper goede
nota te nemen. Laat u nooit meer uit het veld slaan door
de bewering : Geheelonthouding is ongereformeerd, ook
Dr. K. was er tegen. Te lang is dit argument tegen ons
uitgespeeld. We willen het niet meer hooren, want het
heeft geen reden van bestaan meer. Ten slotte kan het
feit, dat Dr, K. aan het einde van zijn leven zijn bezwaren
tegen de onthouding liet vallen, ons bemoedigen in den
strijd. Bij het propageeren der geheelonthouding stoot ge
soms op menschen, die vlak naast ons staan en die toch
zich niet laten bewegen met ons op te trekken. Misschien
gebruiken ze maar een keer in 't jaar een glas wijn, maar
geheelonthouder worden — dat nooit. Ge ontwikkelt onze
beginselen, maar dezelfde bezwaren verheffen zich telkens
weer. Ons Gereformeerde volk kan zoo taai zijn, zoo na-
meloos taai.

Wanhoop echter niet en wordt niet ongeduldig. Die ge-
looven, haasten niet. De zegepraal onzer beginsel kan lang
toeven en toch komen. Wie ontwikkelde meer bezwaren
dan Dr. K. en toch werd hij adviseur voor geheelonthouding.
Zoo trachtte ik U dan te schetsen, hoe de houding van

Dr. K. geweest is in de bestrijding der drankzonde en wat
zijn laatste wil geweest is in dezen. En nu zij het mij

vergund een vraag te doen tot allen, die hetzij op politiek,

hetzij op kerkelijk terrein Dr. A. Kuiper Sr. erkennen als

een leider, die God ons gegeven heeft. Het is de vraag:
Wat wilt gij Antirevolutionairen, wat wilt gij Gereformeer-
den met

Den laatsten wil van Dr. A. Kuyper Sr.

inzake drankbestrijding ?

Uitvoeren of verwerpen ?
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Ik noem hier Antir. en Gereformeerden in eenen adem,
niet om voet te geven aan den dwazen waan, dat de Anti's

een i<eri<elijlce partij zijn, wellce waan door de feiten weer-
sproken wordt, neen ik beschouw ze als twee groepen, die

hetzij op het eene terrein of op het andere met hoogachting
Dr. Kuypers advies ontvangen. Zijt gij bereid dezen raad
voor plaatselijke keuze en voor geheelonthouding aan te

nemen voor het politieke en huiselijke leven ? Voor het

politieke leven schijnt er wel kans, dat de Anti's vrijwel

eenstemmig zullen ijveren voor Plaatselijke Keuze. Bij de
stemming over het voorstel-Rutgers in de Kamers is dat

wel gebleken, al waren er toen enkele dissenters.

Maar als nu straks het voorstel van minister Slotemaker
de Bruine eens wet wordt en in de gemeenten beslist moet
worden over de vraag, of het gedistileerd uit de herbergen
geweerd zal worden of zal blijven, zal dan al ons volk,

ook in 't Noorden des lands, bereid gevonden worden om
het Alcoholisme, waartegen Dr. K. zulk een heftigen strijd

heeft gevoerd, een nieuwen slag toe te brengen ?

Wij hopen en zijn toch niet zonder vrees. Moge die

vrees ongegrond blijken. Zie, de liberale partij heeft wel
eens gezegd : O die Anti's, dat is maar een schoolpartij,

ze strijden alleen voor Christelijke Scholen. Hebben ze

gelijkstelling verkregen, dan zakt heel de partij ineen.

Doch de liberalen vergissen zich. Wij strijden voor het

behoud van de Christelijke grondslagen van ons volksleven,
wij strijden ook voor zedelijke idealen. Men denke aan
hetgeen door de Christelijke partijen is gepresteerd in de
bestrijding van de gereglementeerde prostitutie, een wor-
steling vooral aangebonden door Ds. H. Pierson van Zetten.

In de wettelijke bestrijding van dit kwaad zijn wij verder
gevorderd dan in de wettelijke bestrijding der drankzonde.
Nog altijd rijzen de kroegen in massa op in onze steden
en dorpen en verleiden er velen en vergiftigen ons volks-
leven. Gij hebt gelezen, hoe Dr. K. het gevaar van 't Al-

coholisme geschetst heeft, help nu ook met alle kracht mee
om het te bestrijden.

De ellende, door 't Alcoholisme aangericht, is nu nog
bijna even groot als in Dr. Kuypers dagen en al is het ge-
bruik per hoofd wat afgenomen, het misbruik is nog ont-

zettend. Een millioen wordt er per dag in ons land aan
alcoholica geofferd. Niet een millioen centen, maar een
millioen guldens. Schreit het niet ten hemel ? En zeg nu
niet : O als mijn eigen kring, de kring van mijn familie of
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Kerk maar vrij blijft, dan is liet mij genoeg, neen ge moet
mee helpen om ons volk uit de klauwen van het Alco-

holisme te verlossen. Het beste middel daartoe is onge-
twijfeld de prediking van het Evangelie. De menschen
moeten op Christus gewezen en met de hulp des Geestes
tot Christus gevoerd worden. Alleen indien de Zoon u zal

hebben vrij gemaakt, zoo zult gij waarlijk vrij zijn. Maar
dit doet niets te kort aan onze roeping om zooveel in ons
is ook door wettelijke maatregelen de verleiding tot drank-
zonde tegen te staan.

Na den raad voor het politiek terrein gaf Dr. Kuyper
ons ook een advies voor het huisgezin. Ban den drank
uit uw huis en van uw tafel. Dat was zijn laatste wil in-

zake drankbestrijding.

Moeten wij ons dus bij de geheelonthouding aansluiten

op dien grond, dat Dr. Kuyper het zoo gewild heeft ? Op
dien grond alleen zou ik dit offer niet van u durven vor-

deren. Maar wel mag het feit, dat deze geloofsheld na
lange worsteling ten slotte het advies tot geheelonthouding
gaf, voor u een oorzaak zijn om uzelf af te vragen : Ben
ik daar wel mee op den rechten weg, als ik in deze door
Alcohol vergiftigde maatschappij door mijn voorbeeld de
drinkgewoonten blijf steunen, die drinkgewoonten, die zoo-

velen een oorzaak van verderf en ondergang worden ?

Handel ik zoo wel naar het bevel van Hem, die zeide

:

Neemt den aanstoot uit den weg mijns volks (Jes. 57 : 14).

Indien ik al het recht heb een glas wijn te gebruiken,

moet ik mij dan niet verloochenen terwille van de zwakke
broeders die, door mijn voorbeeld opgewekt, zich op een
weg zouden kunnen begeven, waarop zij kwamen tot een
droeven val ? Moet ik niet het voorbeeld volgen van een
Paulus, die betuigde: Indien de spijze mijnen broeder ergert,

zoo zal ik in der eeuwigheid geen vleesch eten. 1 Cor.

8:13? Zie dat mag van ieder, die Christus belijdt, ver-

wacht worden, dat hij, ook wat de drankkwestie betreft,

biddend Gods Woord onderzoekt en vraagt : wat wilt gij

Heere dat ik doen zal, ik thans op dezen tijd en in deze
maatschappij ?

Wij kunnen hierop thans niet in den breede ingaan, maar
indien gij hierin den wille Gods wilt verstaan, lees dan
eens na. wat leeraren als Ds. W. H. Gispen en wijlen Dr.

de Moor en anderen, wier inzicht en in wier trouw aan
Gods woord onverdacht is, hebben terneer geschreven.
Dan heb ik hoop, dat gij tot het inzicht komt, dat het hier
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nog over iets anders gaat dan over den laatsten wil van
Dr. A. Kuiper Sr. Dan heb ilc moed, dat gij het als een
roeping van Gods wege gaat beschouwen om den laatsten
vezel, die u nog aan het Alcoholisme bindt, te verbreken,
en dat gij u komt aansluiten bij de Gereformeerde Vereeni-
ging voor Drankbestrijding. Wij zagen het : Ook Dr. K.
vond eene Geref. Vereeniging voor Drankbestrijding noodig
en nuttig.

Zoo voeg u dan in de gelederen en strijdt mede.
Zoo zult ge tevens meewerken om den laatsten wil van

Dr. A. Kuyper Sr. inzake de bestrijding der Drankzonde
uit te voeren.

De leiders, die God ons gegeven heeft, eeren wij dan
niet het meest, als wij de graven dier profeten bouwen, als

wij in redevoeringen hun lof bezingen, als wij plaquettes
van hen in onze huiskamer ophangen, maar dan als wij
hun strijd strijden en den weg volgen, dien zij ons ge-
wezen hebben en de idealen zoeken te verwezenlijken, die
hun voor oogen hebben gestaan.

Dr. A. Kuyper Sr. was een kloek drankbestrijder. In de
kracht zijns Gods zocht hij niet alleen ons volk van 't on-
geloof te verlossen, maar ook van zedelijke verwording te

redden.

Ons Antirevolutionaire, ons Gereformeerde volk blijve

trouw aan het door hem ontplooide vaandel en trede in

zijne voetstappen.
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